Factsheet Basismediatraining
voor wie?
Bestuurders, managers, directies en project- en
communicatieteams die hun mediaoptreden willen
professionaliseren.
door wie?
De cyclus wordt uitgevoerd onder leiding van één van de
consultants van Beijer & Osten, aangevuld met een
journalist en stemcoach.
waar vindt het plaats?
Bij u op locatie of in een nader te regelen zaal.
wat zijn de opties bij de uitvoering?
De basismediatraining beslaat één dag. Daarin leert u hoe u een onderwerp voorbereidt met kernboodschap
en q&a, vindt u uw plek in het medialandschap, oefent u meerdere keren voor de camera en verbetert u uw
stem en houding. De training wordt gegeven door een adviseur van Beijer & Osten, een journalist en een
stemcoach. Er kunnen in deze vorm maximaal vijf deelnemers aanschuiven. Minder mensen is meer
oefentijd.
Varianten op deze basis worden in één of twee extra dagdelen uitgevoerd. Hiervoor zijn modules waarbij:
- meer tijd is om in te gaan op het mediabeleid van de organisatie
- gewerkt wordt aan afstemming en coherentie van het woordvoerdersteam
- aandacht is voor het optimaal gebruik van de kernkwaliteiten van de verschillende teamleden
- het werken met kernboodschappen wordt geperfectioneerd
- oefenen met het coachen van bestuurders en directeuren
- u meer tijd krijgt om te oefenen!
In alle gevallen werken we met uw casuïstiek.
wat zijn de kosten?
De basistraining kost € 3.750,= ex BTW. Dit bedrag wordt vermeerderd met locatiekosten en reis- en
verblijfkosten van onze adviseurs. Voor dat geld krijgt u een op maat gemaakte training. Kiest u ervoor de
training bij u in huis te laten gegeven, zijn er geen locatie- en reiskosten voor uw team. Dat is efficiënte inzet
van uw tijd! De locatie moet wel aan een aantal eisen voldoen. Omvang minimaal 60m2, een vrije
vloerruimte van 25m2, tafels en banken voor een klassikale opstelling en een smartbord, grootbeeldtelevisie
met HDMI-aansluiting of beamer met geluid.
Voor de kosten en mogelijkheden van de aanvullende modules kunt u het beste even contact opnemen. We
maken dan een offerte op maat.
ervaringen?
De consultant hebben beide meer dan 20 jaar ervaring in het geven van mediatrainingen. Beijer & Osten
verzorgde bijvoorbeeld een aantal jaren mediatrainingen voor de omgevingsmanagers van Rijkswaterstaat
en gas sturing aan de communicatie en woordvoerders van verschillende onderwijsorganisaties.
Bel of mail voor meer informatie met Harm Beijer of Alex Osten via 030 - 274 6194.

